
 
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

в Українському католицькому університеті 
у період з 12.05.2021 р. по 14.05.2021 р. 

освітньо-наукової програми «Богослов’я» 
(ID у ЄДЕБО 38859) за спеціальністю 041 Богослов’я   

за третім ступенем вищої освіти  
з  використанням дистанційних форм комунікації 

 
1.  Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови 
її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – 
ЗВО), так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише 
за згодою як експертної групи, так і ЗВО. 
Узгоджена програма фіксується в інформаційній системі Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

2.  Загальні умови роботи експертної групи 
2.1. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 
відеозв’язку передбачає  проведення  повноцінної  експертизи без фізичної присутності 
експертів у закладі (платформою для проведення відеоконференцій є «Zoom»). 
2.2. ЗВО забезпечує у визначений розкладом роботи експертної групи час доступність 
для відеоконференцій осіб, з якими заплановані зустрічі. Відеоконференції, включені до 
розкладу,  є закритими.  На них не можуть бути присутніми особи,  що не запрошені на 
них відповідно  до розкладу. 
2.3. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів 
учасників зустрічей та правильної інсталяції програмного забезпечення. При 
запрошенні учасників різних фокус-груп ЗВО має повідомити учасникам про потребу он-
лайн відеозв’язку. 
2.4. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
опублікувати на офіційному веб-сайті інформацію про заплановану відкриту зустріч з 
експертною групою, вказавши посилання на відеоконференцію, її дату та час 
проведення. 
2.5. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі відеотрансляції, 
яку здійснює гарант освітньої програми  через  технічні засоби відеозв’язку згідно з 
розкладом роботи експертної групи. 
2.6. Експертна група та ЗВО до початку роботи проводять тестову зустріч або зустрічі з 
метою технічного тестування всіх необхідних налаштувань та вивчення функцій 
програми для ефективного модерування відеоконференцій. 
2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 
2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 
2.9. Відеозапис всіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із 
використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл відеозапису є конфіденційним 
файлом, який не може пересилатись третім особам і призначений для підтвердження 
факту  проведення  експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. 
2.10.  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Дистанційні комунікації або 
інші активності 

Учасники 

 
День 1 – 12.05.2021– середа 

 
09:00-09:15 Організаційна зустріч 

експертної групи  
- члени експертної групи 
 

09:15-09:45 Зустріч 1  з гарантом ОНП  - члени експертної групи 
 
-гарант ОНП: 
 
Жуковський Віктор Васильович 
 

09:45-10:00 Підготовка до зустрічі 2 члени експертної групи 

10:00-10:40 Зустріч 2  з  керівником / 

заступником керівника та 

менеджментом ЗВО: 

 

- члени експертної групи. 
 
Представники ЗВО 

 

Тарас Добко, перший проректор УКУ 

Олег Яськів, проректор з наукової роботи УКУ 

о. Юрій Щурко, декан філософсько-

богословського факультету УКУ 

Тарас Тимо, заступник декана  
 

10:40-11:00 Обговорення результатів - члени експертної групи: 
 

11.00-11:40 Зустріч 3 з науково-педагогічним 
персоналом  

- члени експертної групи 
- науково-педагогічні працівники із групи 

забезпечення та ті, які викладають на цій 
освітньо-науковій програмі: 

Марія Горяча, Вікторія Любащенко, Олег Турій, 

Назар Дуда, Олег Беген                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ольга Нетребяк, Світлана Когут, Мар’яна 

Долинська, Вадим  Ададуров. 
11:40-12:00 Обговорення результатів - члени експертної групи: 

 
12:00-13:00 Зустріч 4 зі здобувачами 

вищої освіти за ОНП 
«Богослов’я »  
 

- члени експертної групи 
 
- здобувачі вищої освіти, які навчаються на 
ОНП ( 1-2 особи  зі студентів кожного курсу, 

які навчаються за даною ОНП): 

Соломія Слободян (1 р.н.), Андрій Шкрабюк (2 

р.н.), Юрій Ганущак (2 р.н.), Роман Хімій (2 р.н.), 

Андрій Бакушевич (3 р.н.). 
13:00-13:20 Обговорення результатів - члени експертної групи: 

 
13:20-14:20 Обідня перерва  

14:20-15:00 Зустріч 5 із з науковими 
керівниками аспірантів  

- члени експертної групи 
- наукові керівники: 
Назар Дуда, Олег Турій, Андрій Дахній, о. 

Василь Рудейко 
15:00-15:20 Обговорення результатів  - члени експертної групи 



 

15:20-16:20 Зустріч 6.  Огляд аудиторного 
фонду та матеріально-технічної 
бази, що використовується під час 
реалізації ОНП у режимі 
«прямого включення» 
(відеоролик та фотопрезентація)  

- члени експертної групи 
-Віктор Жуковський, гарант ОНП, 
відповідальний за онлайн-екскурсію на 
Філософсько-богословському факультеті УКУ  
Андрій Третяк, відповідальний за онлайн 
екскурсію в центрі Шептицького УКУ                                                                                                                                                                                                                                                
 

16:20-18:00 Оформлення результатів, робота з 
документами 

- члени експертної групи 
 

 
День ІІ –13.05.2021 – четвер 

 
09:00-09:15 Організаційна зустріч 

з експертами 
- члени експертної групи: 
 

09:15-10:00 Зустріч 7 із адміністративним 
персоналом  
 

- члени експертної групи 
 

Пиріг Маріанна, представник науково-
організаційного відділу; 
Родненкова Надія, керівник (або 
представник) сектору моніторингу якості освіти; 
Процик Галина, представник відділу 
міжнародних академічних зв’язків; 
Джичко Наталія, відповідальна по роботі з 
аспірантами. 

10:00-10:15 Обговорення результатів 
 

-  члени експертної групи  

10:15-10:45 Зустріч 8 з випускниками  - члени експертної групи 
- випускники ОНП:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Анатолій Бабинський, Юлія Вінтонів  
10:45-11:00 Обговорення результатів 

 
- члени експертної групи: 

 
11:00-11:45 Зустріч 9 з представниками 

релігійних організацій, 
партнерами ОНП 

- члени експертної групи: 
- представники релігійних організацій-

партнерів ОНП: 
 

о. Володимир Ждан, канцлер Стрийської єпархії 

УГКЦ; 

о. Ігор Бойко, ректор Львівської духовної 

семінарії Святого Духа; 

о. Роман Островський, віце-ректор з навчальної 

частини Київської Трьохсвятительської семінарії 

УГКЦ; 

Михайло Перун, президент фундації «Андрей»; 

Назар Дуди, заступник голови Патріаршої 

катехитичної комісії УГКЦ; 

о. Василь Рудейко, голова Патріаршої 

літургійної комісії УГКЦ; 

Тарас Антошевський, директор Релігійно- 

інформаційної служби України 
11:45-12:00 Обговорення результатів,  - члени експертної групи 

12:00-13:00 Зустріч 10 із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами  

- члени експертної групи 
Аліна Синицька, представник центру 
навчальних та інноваційних технологій; 



Марта Демчишин, представник центру 
сучасних іноземних мов; 
Христина Цар, представник відділу 
управління персоналом; 
Іванна Папа, представник бібліотеки  
(провідна бібліотекарка) та Ірина Парамбуль 
(бібліотекарка, відповідальна за 
комплектування фондів Бібліотеки УКУ). 

13:00-14:00 Обідня перерва  

14:00-14:45 Зустріч 11  зі стейкхолдерами 
(роботодавцями, представниками 
академічної спільноти) у режимі 
онлайн відеоконференції 

- члени експертної групи: 
 
- представники стейкхолдерів (роботодавців, 
академічної спільноти): 
 
Тарас Шманько, головний редактор видавництва 

«Свічадо» 

Назар Дуда, директор Катехитично-педагогічного 

інституту УКУ 

Олег Турій, директор Інституту Історії Церкви УКУ 

о. Михайло Лесів, в. о. завідувача кафедри 

пасторального богослов’я УКУ, віце-ректор 

Львівської Духовної семінарії Святого Духа УГКЦ,  

о. Назар Мисяковський, керівник Духовно-

пасторального відділу УКУ. 
14:45-15:00 Обговорення результатів 

 
 
 

15:00-15:40 Відкрита зустріч із 
бажаючими  

- члени експертної групи 
- усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОНП та представників адміністрації 
ЗВО) 

15:40-16:00 Обговорення результатів  члени експертної групи 

16:00-16:45 Фінальна зустріч - члени експертної групи 
 
- Представники ЗВО: 
Тарас Добко, перший проректор УКУ; 

Олег Яськів, проректор з наукової роботи УКУ 

о. Юрій Щурко, декан Філософсько-

богословського факультету УКУ; 

Тарас Тимо, заступник декана ФБФ; 

Віктор Жуковський, гарант ОНП. 
16:45-18:00 Обговорення результатів , 

підведення підсумків другого дня 
роботи, оформлення результатів. 
Робота з документами 

- члени експертної групи 
 

 
День ІІІ – 14.05.2021 – п’ятниця 

 
09:00-18:00 «День суджень» - внутрішні зустрічі членів експертної групи 

 

 
 
 


